ОТЧЕТ
за работата на секция Нова и съвременна българска литература през първото
полугодие на 2003 г.
През първите шест месеца на 2003г. секция “Нова и съвременна българска литература”
продължи работата си по дългосрочните проекти, в които са включени всички членове
на секцията:
1.1.ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК НА НОВАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА –
в три тома.
Ръководител на проекта – ст.н.с.д-р Вихрен Чернокожев; През 2003 г. секцията
продължи да работи по проекта “Български писатели (1878-2000г.) Кратък Речник”. Бе
изработен окончателният вариант на Словника, който бе детайлно обсъден на заседание
на секцията. Словникът бе приет и гласуван от Научния съвет на Института.
Редколегията изготви подробен модел, по който да се пишат и оформят речниковите
статиите.
По-голямата част от имената в Словника са разпределени за работа между членовете на
Секцията и други сътрудници.
1.2 АКТУАЛНИ ПРОЧИТИ НА НОВАТА И СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА
ЛИТЕРАТУРА
Ръководител на проекта: ст.н.с. Свилен Каролев ;
Този проект включва три основни направления:
1.Организиране на юбилейни научни сесии и дискусии
1.1. Проведе се сесията “Проза и критика на страниците на сп. “Златорог”, през м.
януари /23-24/ 2003г. В нея взеха участие: ст.н.с. Св. Каролев; ст.н.с. Цв. Атанасова;
Едвин Сугарев ; ст.н.с.Пенка Ватова, М. Тодорова, Ем. Алексиева, Л. Малинова,
Ивайло Христов, Елка Константинова.
1.2. Научна сесия по повод 125г. от рождението на П. К. Яворов. Проведе се на 9-ти
май 2003г. съвместно с НБУ. Координатор от секцията н.с. Мариета ИвановаГиргинова
Тя беше замислена като интеринституционална сесия, която да обедини и срещне
изследователи на Яворов от НБУ, СУ, Института за литература и др.
От секцията участваха: Румен Шивачев; Е. Сугарев; Пл. Антов.
1.3. Научна сесия по повод 140г. от рождението на Алеко Константинов. Отговорник:
проф. Е. Константинова, секретар Румен Шивачев
Тя се състоя 12-ти юни 2003г. Сесията огледа творческото и личностното присъствие
на Щастливеца в българската литература, в националния обществен и духовен живот.
Разнопосочността на темите и докладите само показа възможите гледни точки, към
делото на Алеко Константинов, посочи актуалността на текстовете му и тяхната
неостаряваща проблемност.
Участваха членове на секцията, колеги от института, както и от СУ и др. От секцията
взеха участие: ст.н.с. Цв. Атанасова; Едвин Сугарев ; н.с. Емилия Алексиева ; Румен
Шивачев; сн.н.с. Пенка Ватова ; Пламен Антов и колегите от СУ.
2.Второто направление на проекта включва подготовката и издаването на научно
изследователски сборници:
2.1. През отчитания период протече и приключи редакторска работа по сборника с нови
научни изследвания по повод 120 г. от рождението на Боян Пенев, който се основава на
проведената миналата година национална научна сесия. Редактори са проф. дфн Иван
Сарандев, ст.н. с. д-р Свилен Каролев и ст. н. с. д-р Елка Трайкова. Книгата е предадена
за печат.

2.2. Събрани са материалите за сборника с нови научни изследвания по случай 125 г. от
рождението на Елин Пелин, който ще завърши цялостната работа по отбелязването на
тази кръгла годишнина, започнала с проведената през миналата година национална
научна сесия. Редколегията в състав проф. дфн Елка Константинова, ст. н. с. д-р Свилен
Каролев и н. с. д-р Людмила Малинова, е подготвила сборника за обсъждане от
Научния съвет.
2.3. Приключена е работата по сборника в памет на Стефан Гечев “Метафизика и
култура. Поглед към Стефан Гечев”. Приет е за печат.
3.Третото направление на проекта включва индивидуалните изследователски
проекти на членовете от секция
Членовете на секцията са активни участници в периодичния литературен печат,
продължават работата си върху индивидуални изследователски проекти - проф. Ив.
Сарандев, проф. Е. Константинова, ст.н.с. Цв. Атанасова, н.с. М. Гиргинова
3.1.Завършен е том първи от аналитичния библиографски труд на Кирил Ставрев
“Литературни сборници и антологии 1874-1944” в обем 890стр. и е предаден за печат в
изд. на БАН
3.2.Излезе от печат монографичният очерк “Кръстьо Куюмджиев в българската
литература” на Мариана Тодорова
1.3.БЪЛГАРСКИЯТ ПИСАТЕЛ КАТО СОЦИАЛЕН, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И
ТВОРЧЕСКИ ФЕНОМЕН – Ръководител на проекта – проф.д.ф.н. Иван
Сарандев;
1. Започна работата по подготовката за печат на анкетата “Усин Керим” от Стойо
Вартоломеев
2 Продължаава работата по анкетата с Георги Струмски
3 Подговтят се за обсъждане в проблемната група разработките на проф. Ив. Сарандев
“Реализация на научния продукт на проблемната група” и “Подготовка за печат на
литературната анкета”
1.4. Участие на членове от секцията в междусекционни проекти и семинари:
1 Работа по научен проект :“Езоповските езици в българската литература от
втората половина на ХХ век”. с научен ръководител на проекта: проф. Вера
Мутафчиева, секретар: филолог Маринели Димитрова
По този научен проект се работи съвместно със секция “Сравнително
литературознание”. През 2003 г. Секцията продължава работата самостоятелно върху
първата част от проекта:
1.
В процес на писане и събиране са материали за научен сборник, в който ще се
изследва феноменът “езоповски език” в българската литература от втората половина на
XX век. Състоя се заседание на участниците в проекта и се постави срок за предаване
на текстовете - 1.09.2003г.
26. 06. 2003 София
Изготвила отчета:
Маринели Димитрова
/секретар на секцията/

